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Από: Πανελλινια Ζνωςθ Ναυτϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
 
Προσ: - Τπουργό Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Μιχάλθ Χρυςοχοΐδθ 
           - Τφυπουργό Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Άδωνθ Γεωργιάδθ 
           - Γεν. Γραμματζα Τ.Α.Α.Ν κ. Νικόλαο Λίτινα 
           - Αρχθγό Λιμενικοφ ϊματοσ κ. Κωνςταντίνο οφλθ 
           - Αϋ Τπαρχθγό  Λιμενικοφ ϊματοσ κ. Θεόδωρο Φουςτάνο 
           - Βϋ Τπαρχθγό Λιμενικοφ ϊματοσ κ. Γεϊργιο Βαλεργάκθ 
           - Τ.Α.Α.Ν /Διευκυντι Ναυτικισ Εργαςίασ κ. Ιςαάκογλου Νικόλαο 
           - Κ.Λ.Πειραιά / Λιμενάρχθ κ. Ιωάννθ Μπατςολάκθ 
           - φνδεςμο Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ (.Ε.Ε.Ν.) 
           - Ζνωςθ Επιβατθγϊν Πλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ (Ε.Ε.Π.Φ.Ν.) 
           - Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Πορκμείων Εςωτερικοφ 
           - Εργατικό Κζντρο Πειραιά 
           - ΠΝΟ – Ναυτεργατικά ωματεία 
           - Θμεριςιο Σφπο και λοιπά ΜΜΕ 
 
Θζμα: 24ωρθ Παναττικι απεργία τθσ ΠΕΝΕΝ ςτισ 17/1/2012 από ϊρα 00.01 ζωσ ϊρα 24.00 
 
Θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κατά τθν ςυνεδρίαςι τθσ ςτισ 10/1/2012 αποφάςιςε ομόφωνα τθν ςυμμετοχι των 
μελϊν μασ (κατϊτερο πλιρωμα καταςτρϊματοσ) ςτθν απεργία που ζχει ιδθ αποφαςίςει επίςθσ ομόφωνα το 
Εργατικό Κζντρο Πειραιά από τισ 29/12/2011. 
Θ απεργία κα είναι 24ωρθ, κα πραγματοποιθκεί ςτισ 17/1/2012 μζρα Σρίτθ από τισ 00.01 ζωσ 24.00 και κα 
αφορά όλεσ τισ κατθγορίεσ πλοίων που ςτισ 17/1/2012 κα είναι ςε λιμάνια του Νομοφ Αττικισ. 
Θ κάκοδόσ μασ ςτθν απεργία γίνεται ταυτόχρονα με τθν απεργία που ζχουν κθρφξει τα Εργατικά Κζντρα 
Πειραιά, Ακινασ, Λαυρίου, Ελευςίνασ κακϊσ και δεκάδεσ ωματεία τθν ίδια μζρα. 
Θζλουμε με τθν απεργία μασ αυτι να εκφράςουμε τθν ουςιαςτικι αλλθλεγγφθ μασ ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ 
Ελλθνικισ Χαλυβουργίασ που αγωνίηονται ενάντια ςτισ απολφςεισ, όπωσ επίςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ του ΑΛΣΕΡ 
και πολλϊν άλλων κλάδων και επιχειριςεων. 
Με τθν απεργία Αγωνιηόμαςτε και διεκδικοφμε: 

 Άμεςθ άρςθ του αντιδθμοκρατικοφ μζτρου τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ που είναι ακόμθ ςε ιςχφ για τουσ 
Ναυτεργάτεσ τθσ Ακτοπλοΐασ. 

 Απαιτοφμε τθν κατάργθςθ όλων εκείνων των αντεργατικϊν μζτρων που κίγουν κεμελιωμζνα δικαιϊματα των 
Ναυτεργατϊν όπωσ είναι θ υπονόμευςθ του κεςμοφ των Ε, το χτφπθμα τθσ εκνικισ Ε και των μιςκϊν που 
αυτι κακορίηει. 

 Διεκδικοφμε τθν εφαρμογι όςων Ε ζχουν υπογραφεί για τα 2010 -2011 και τθν ανανζωςι τουσ για το 2012 
με τθν ικανοποίθςθ όλων των δίκαιων αιτθμάτων μασ. Καταγγζλλουμε τθν μθ καταβολι των δεδουλευμζνων 



μιςκϊν ςε μια ςειρά εταιρίεσ που κακυςτεροφν τθν εξόφλθςθ τόςο των μιςκϊν όςο και των αναδρομικϊν 
αποδοχϊν για το 2010 – 2011.  

 Παλεφουμε για τθν ανατροπι των μζτρων που ζχουν παρκεί και τα οποία καταργοφν και ςυρρικνϊνουν τα 
δικαιϊματα των εν ενεργεία και ςυνταξιοφχων Ναυτεργατϊν όπωσ είναι οι περικοπζσ ςτον 13Ο και 14Ο μιςκό, 
οι επανειλθμμζνεσ μειϊςεισ τθσ ςφνταξθσ και του επικουρικοφ μασ (ΚΕΑΝ). 

 Παλεφουμε για τθν αυτοτζλεια του ΝΑΣ, του Οίκου Ναφτθ και των άλλων αςφαλιςτικϊν μασ ταμείων που από 
κοινοφ τα κόμματα του δικομματιςμοφ τα ριμαξαν και τα οδιγθςαν ςτθν οικονομικι κατάρρευςθ με τισ 
εφοπλιςτόδουλεσ πολιτικζσ που άςκθςαν απ’ τθν μεταπολίτευςθ και μετά. 

 Είμαςτε κατθγορθματικά αντίκετοι ςε οποιοδιποτε μζτρο κίγει τα δικαιϊματά μασ και επιδιϊκει να 
φορτϊςει τα βάρθ ςτισ πλάτεσ των εν ενεργεία και ςυνταξιοφχων Ναυτεργατϊν. 

 Λζμε για πολλοςτι φορά ΟΧΙ ςτθν κατάργθςθ του καμποτάη που προωκείται με το πολυνομοςχζδιο ςκοφπα 
ςτθν Βουλι αυτζσ τισ μζρεσ και το οποίο ςυμπεριλαμβάνει και άλλεσ ρυκμίςεισ ευνοϊκζσ για τον εφοπλιςμό. 

 Αγωνιηόμαςτε για τθν ανάκλθςθ όλων των εγκριτικϊν πράξεων των ειδικϊν ςυνκζςεων. 

 Ηθτοφμε τθν άμεςθ λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, τθν απορρόφθςθ όλων των ανζργων και 
τθν ουςιαςτικι προςταςία τουσ (ουςιαςτικι αφξθςθ των επιδομάτων ανεργίασ, κατάργθςθ των απαράδεκτων 
προχποκζςεων, επιμικυνςθ του χρόνου καταβολισ των επιδομάτων). 
Όλα τα παραπάνω το Προεδρείο τθσ ΠΕΝΕΝ είχε τθν ευκαιρία να τα αναπτφξει για άλλθ μια φορά ςτον αρμόδιο 
Τφυπουργό Ναυτιλίασ ςε διαδοχικζσ ςυναντιςεισ που ζγιναν ςτισ 14 και 21 Δεκεμβρίου 2011. Ο Τφυπουργόσ 
Ναυτιλίασ κ. Α. Γεωργιάδθσ διλωςε τθν πίςτθ του ςτθν ςυνζχιςθ τθσ πολιτικισ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 
αςυδοςίασ του εφοπλιςτικοφ κεφαλαίου. Όπωσ αποδεικνφεται από τθν αςκοφμενθ κυβερνθτικι ναυτιλιακι 
πολιτικι, τα τρία κόμματα που ζχουν από κοινοφ τθν διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ ςυμφωνοφν και ταυτίηονται 
ςτθν αντεργατικι , αντιλαϊκι πολιτικι  και λειτουργοφν ωσ εντολοδόχοι και τοποτθρθτζσ τθσ τρόικασ ςτθν χϊρα 
μασ.     
 

Με εντολι Διοίκθςθσ 
 

Ο Πρόεδροσ                                                                      Ο Γεν. Γραμματζασ 
 
 
 
 
 

Νταλακογιϊργοσ Αντϊνθσ                                               Δεςποτίδθσ Νικιτασ 
 
 
 
 
 
 
 


